Negentienhonderd negenenzeventig, verscheen voor mij, drs Henderikus Jansen,
notaris ter standplaats Rotterdam:
De comparant gaf vooraf te kennen:
De vereniging is opgericht op achtentwintig september negentienhonderd vijftig.
In de op juni negentienhondernegenenzeventig gehouden algemene vergadering der
vereniging is rechtsgeldig besloten om de statuten der vereniging te wijzigen, mede
in verband met de inwerkingtreding van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, van de
notulen van welke vergadering een afschrift aan deze akte is gehecht.
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten der
vereniging te willen neerleggen in deze notariële akte en dat deze thans luiden als
volgt:
Naam, zetel en duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Tot Ons Genoegen en is gevestigd te Maassluis.
Artikel 2
De vereniging is opgericht op achtentwintig september negentienhonderd vijftig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
Doel
Artikel 3
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de tafeltennissport
in het algemeen en in Maassluis in het bijzonder.
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het deelnemen aan de competitie van een bond of organisatie;
b. het houden van toernooien in onderling en ruimer verband;
en zich hierbij in godsdienstig en politiek opzicht neutraal op te stellen.
Lidmaatschap
Artikel 5
Een ieder kan als lid tot de vereniging toetreden.
Het lidmaatschap van de vereniging kan mondeling of schriftelijk worden verzocht
aan het bestuur.
Het bestuur beslist over de toelating als lid.
Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

a.
b.

c.
d.

Artikel 6
De vereniging kent aspirantleden, leden, ereleden en donateurs.
aspirantleden zijn leden die jonger zijn dan zeventien jaar, geen stemrecht
hebben en overigens verder van alle faciliteiten gebruiken kunnen en mogen
maken.
ereleden zijn die personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en,
na een voorstel van het bestuur, daartoe zijn benoemd.
Donateurs zijn die personen, die de vereniging met een vaste, door hen te
bepalen, maandelijkse bijdrage steunen.

Artikel 7
het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid aan het bestuur voor één juni van het lopende
verenigingsjaar;
b. door opzegging door het bestuur, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door overlijden van het lid;
d. door ontzetting door het bestuur. Een dergelijke ontzetting kan geschieden ten
aanzien van leden van de vereniging, die in strijd handelen met de statuten, de
reglementen of de besluiten der vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadelen.
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgaaf van
redenen, in kennis gesteld.
Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep op de algemene ledenvergadering open.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Inkomsten
Artikel 8
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. schenkingen;
c. donaties;
d. subsidies;
e. toto;
f. andere baten.
Het bedrag van de contributie wordt door het bestuur vastgesteld.
Bestuur
Artikel 9
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, te weten een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester, een wedstrijdsecretaris en een commissaris
materiaal, met een maximum van zeven personen.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen, de overige functies
worden tussen de verkozenen verdeeld.
Artikel 10
De bestuursleden hebben een zittingsperiode van twee jaar. Een tussentijds gekozen
bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop een vervangen bestuurslid had moeten
aftreden. Ingeval van vacatures vormen de overgebleven bestuursleden een
rechtsgeldig college.
Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij.
Artikel 11
Over vacatures bij het bestuur beslist de algemene vergadering bij volsrekte
meerderheid van stemmen. Indien er geen volstrekte meederheid verkregen is, vindt
herstemming plaats. bij herstemming is het bepaalde van artikel 15 van toepassing.
Artikel 12

1. Het bestuur voert in de meest uitgebreide zin het bestuur over de vereniging
en haar vermogen.
Jaarlijks brengt het bestuur verslag uit aan de leden over de gang van zaken
in het afgeloen jaar.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur
danwel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Algemene vergadering
Artikel 13
1. Het bestuur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand september en voorts zo
dikwijls als het dit noodzakelijk acht, een algemene vergadering. De oproep
geschiedt schriftelijk uiterlijk één week voor de vergadering aan de adressen
van de leden, zoals die bij het bestuur bekend zijn.
De oproep gaat vergezeld van een jaarverslag waarin summier de aktiviteiten,
een financieel verslag over het laatste boekjaar en een begroting voor het
nieuwe boekjaar worden weergegeven.
Het bestuur houdt een adressenlijst bij. Adreswijzigingen worden aan het
bestuur door de hiervoor bedoelde personen doorgegeven.
Deze lijst is voor alle personen, bedoeld in artikel 6, ter inzage.
2. Het bestuur is voorts verplicht een algemene vergadering te houden binnen
vier weken na ontvangst van een schriftelijk met redenen omkleed verzoek,
ondertekend door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.
3. Blijft het bestuur in gebrekek deze vergadering te houden binnen veertien
dagen, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan en
kiest deze vergadering zichzelve uit de gewone leden een voorzitter voor de
duur van de vergadering.
Stemrecht
Artikel 14
Stemrecht is voorbehouden aan hen, die tenmi nste de zeventienjarige leeftijd
hebben bereikt.
Besluiten
Artikel 15
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt ieder besluit genomen bij
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen
over enig voorstel, dan wordt dit voorstel geacht te zijn verwerpen, tenzij het betreft
en voorstel tot benoeming of verkiezing van personen, in welk geval het lot beslist.
Kascontrole-commissie
Artikel 16
De jaarvergadering benoemt een kascontrole -commissie van twee leden, die geen
bestuurslid zijn. Elk jaar treedt één van hen af; dit lid is niet direct herkiesbaar.
Huishoudelijk reglement
Artikel 17
Het Huishoudelijk Reglement wordt bij besluit van de ledenvergadering vastgesteld
casu quo gewijzigd. Het mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet

of met deze statuten; mocht zodanige strijd bestaan, dan wordt de desbetreffende
bepaling van het reglement voor niet-geschreven gehouden.
Statutenwijziging
Artikel 18
Elk besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging wordt
genomen in een ledenvergadering, waarin twee/derde van de stemgerechtigde
leden aanwezig is, met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten minstens zeven dagen voor de
vergadering een afschift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, aan de aan het bestuur bekende adressen der personen,
hiervoor bedoeld in artikel 5, toezenden.
Een wijziging van de statuten of verlenigng van de duur van de vereniging hebben
eerst gevolg nadat deze bij notariële akte zijn vastgelegd.
Ontbinding
Artikel 19
In de vergadering waarin tot ontvinding van de vereniging wordt besloten, wordt een
bestemming gegeven aan de bezittingen van de vereniging, en wordt tevens
benoemd een commissie voor de liquidatie, die de zaken van de ontbonden
vereniging vereffent en aan de ledenvergadering rekening en verantwoording aflegt.
Slotbepaling
Artikel 20
In gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist
het bestuur.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft
deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is dze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.

